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 چكيده
ي قـدرت، بـا، در قرن بيسـتم از مقولـه)Hannah Arendt(برداشت هانا آرنت

كـه آرنت نيز همچنـان تعابير متعددي كه از اين مفهوم شده، كامالً متفاوت است؛

به اين يابد، ديدگاهي مثبتبعدها ميشل فوكو به چنين برداشتي از قدرت دست مي

و زور. مقوله در جامعه دارد يز تمـا،او از جمله فيلسوفاني است كه بـين قـدرت

ي كامال متمايز زور به باور وي، دادن بار منفي به اين مقوله، آن را به حيطه. يلندقا

قـدرت، سـعييزمينهله با تكيه بر نظرات هانا آرنت در در اين مقا. كندوارد مي

و عناويني كـه از ايـن-از ديدگاه سياسي شاهنامهبرآن است تا ماهيت   اجتماعي

و انديشه روي و تصويري نو از آرا هاي فردوسي به آن داده شده، نشان داده شود

و پهلوانان جايگـاهو) تا پايـان بخـش پهلـواني( در خصوص نوع روابط شاهان

كهو در نهايت به اين برداشت دست يافته يك از اينان ارائه گرددسزاوار هر  شود

،»ي دادحماسـه«،»ي زورحماسـه«،»ي شـاهان نامـه«چيسـت شـاهنامه خره باال

؟و يا اقتدار به معناي دقيق كلمه» تراژدي قدرت«

.، هانا آرنت، شاهنامهاقتدار، پهلوانان، شاهان:هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( ssalehi6317@yahoo.comكارشناس ارشد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  salehimr20@yahoo.comاستاديار زبان
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 مقدمه.1

هـاي، موضوعي اسـت كـه در دهـه شاهنامهاي در خصوص مباحث پژوهش ميان رشته
ميأخير با رغبت بيش آنتري دنبال و تر در اين بين، نظر پژوهندگان را بيشچه كه شود

و سياسـي هاي مربوط بـه مباحـث جامعـه به خود جلب كرده، كاوش  شـاهنامه شناسـي
 بـرايي آزادي خود، انسان در تمام اعصار، با وجود عالقه به وسعت دادن عرصه. است

است؛ ايني برتر دانسته اي رأي خود را ملزم به تبعيت از يك ارادهتأمين امنيت به گونه
موضوع نه تنها در اساطيري كه استاد توس آن را روايت كرده، به خـوبي نمايـان اسـت، 

او-ي خود فردوسي نيز توجه به درك قـدرتي برتـر بلكه گويا دغدغه ،در عصـر خـود
.ي انساني استدر بستر تجربه-دوستيشاهي مقوله

و سرسپاري پهلوانان بـه شـاهان در تـوان ناديـده را نمـي شـاهنامه موضوع ارادت
پندارنـد، گونـه مـي همـين شـاهنامهي چنان كه بسياري از پژوهشگران عرصهگرفت؛ آن

و  و برخي نيز آن را بازتابي از ناداني برخي ديگر با شرمساري سعي در توجيه آن دارند
اي نيز بنا بر اهدافي كـه در پـيش چند عدههر اند؛نظري مردم عصر فردوسي دانستهكوته
پرند، دار ميآن را از اين رو بايسته اسـت پـيش از پـرداختن بـه اصـل. دهندرنگ جلوه

علـي رضـاقلي در كتـاب: مقاله، به اختصار نظر محقّقان در اين خصوص از نظر بگذرد
از شناسي خودكامگيجامعه  شـاهنامه)ضحاك مـاردوش( شاهنامهبا تحليل يك داستان

و مشخصـي»ي زورحماسه«را دانسته است؛ نويسنده كه در اين كتاب از روش علمـي
و بررسي اثري عظـيم همچـون  كنـد، بـا تلفيـق وقـايع پيـروي نمـي شـاهنامه براي نقد

يك اسطوره و رويدادهاي تاريخي با و تطبيـق مـوارد اي ديگـر از ابتـدا تـا قـرن بيسـتم
و  سياسي با هم همخواني دارند، سـعي متعددي كه نه از نظر تاريخي، نه از نظر فرهنگي

ي، حماسـه شـاهنامه كـهي خويش دارد مبني بر ايـن شده در اثبات داوري از پيش تعيين
س و و خرافـه اسـترزور رضـاقلي،(. زمين ايران از ابتدا تا به اكنـون، سـرزمين جـادو

و پهلوانـان؛ از ديگر محققان عرصه)1370 ، از محمدرضـا جوانشـير شـاهنامهي شاهان
سـر سرگذشـت پهلوانـان را يـك شـاهنامه، حماسـه داد توان نام برد؛ وي در كتـاب مي
 شـاهنامه هاي متعددي را به سرپيچي پهلوانانداند؛ جوانشير كه در كتاب خود، بخش مي

يي برجسـته در برابر پادشاهان اختصاص داده است، سوي ديگر اين قضيه، يعني مقوله
؛)1380جوانشـير،(را از كتاب خود حذف كرده است اطاعت پهلوانان در مقابل پادشاه
مفهوم قـدرت را متـرادف زور تراژدي قدرت در شاهنامه،مصطفي رحيمي نيز در كتاب
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آيد، با دادن بـار منفـي چنان كه از عنوان كتابش نيز برميو خشونت آورده است؛ وي آن
و نظراني به آراي صاحبي قدرت، در بخش اول كتاب خود، به مقوله چون ماكس وبـر

آنژوونل مي چنان كه در اين مقاله نشـان داده خواهـد شـد، بـه دليـل پردازد كه همگي
راد؛ رضـايي)1376رحيمـي،( انـد برداشت منفي از قدرت، مورد انتقاد آرنت قرار گرفته

و تنها توجيهي براي كسب قدرت شاه ياد مـي نيز از فرّ با عنوان الزمه ؛كنـدي شهرياري
و بقاي شهرياري نمي اما آن را؛داندرا تضميني براي كسب و نيروي آمريت بلكه اقتدار
؛)298: 1389 راد،رضـايي(كنـد ترين بنيان حكومت در ايـران باسـتان معرفـي مـي اصلي

و نيروي آمريت ياد شده را روشن نمي .سازدهرچند در ادامه، ماهيت اقتدار
دادن تعريـف متفـاوتي كـه هانـا كوشش بر آن است كه با مبنا قرار در اين نوشتار،

و فيلسوفان سياسي قرن به عنوان يكي از برجسته)م.1906-75( آرنت ترين انديشمندان
و شـواهدي از خـود مـتن بيستم، از مفهوم قدرت ارائه مي و نيـز بـا ذكـر داليـل دهـد

و پهلواشاهنامه در، به تحليلي نو از نوع روابط شاهان .دست يافته شود شاهنامهنان

و قدرت از منظر هانا آرنت.2  خشونت

كـه مورد توجه قـرار گرفتـه شاهنامهبدين سبب نظرات هانا آرنت براي تحليل مباحث
ويوي از جمله كساني است كه بـا بـه چـالش كشـاندن آرا  فيلسـوفان سياسـي پـيش

،)voltaire(هــايي چــون ولتــر از جملــه شخصــيت-چنــين معاصــر خــود هــم
، رايت)mao tse-tung(، مائوتسه تونگ)max weber(، ماكس وبر)jouvenel(ژوونل
صـوصخدر-)Trotsky(و تروتسـكي ) pulantzas(، پـوالنزاس)wright mills(ميلز

و همگـي بـه نـوعي در ارائه داده» قدرت«و» قهر«ي يك در دو مقولهتعريفي كه هر اند
و يك : 1359آرنـت،(دانستن اين دو مقوله اتفاق نظـر دارنـد سان اختالط اين دو مفهوم

و ژرف)139: 1367و وبر،56-57 و قهـر«ي كـاوي در رسـاله، با دقّت تمام »قـدرت
تمايزي كه اين فيلسـوف قـرن بيسـتم بـا. كندخود، اين دو مبحث را از هم تفكيك مي

مييروشنگري خود در اين دو مفهوم قا ميل فهشود، م متون كهن ياريگر تواند حتّي در
بـا. اسـت شـاهنامه ترين متوني كه در ايران به اين مفـاهيم پرداختـه، يكي از مهم. باشد

ميي گنجينهكه كلمات به مثابهعنايت به اين شـوند، اي از تجارب تاريخي بشر محسوب
و اين مسأله كه تـا چـه حـد بتواننـد حقـايق مفـاهيم را  از اهميت بسياري برخوردارند

آن انعكاس ميها را بيشدهند، اهميت چگونگي به كارگيري امـا نكتـه؛سـازد تر آشكار
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گوي بخش مهمـي از حيـات سياسـي هاي مرسوم تا چه حد پاسخاين است كه اين واژه
بـار،قدرت از مفاهيمي اسـت كـه در اثـر كثـرت اسـتعمال. انسان، يعني قدرت هستند

و غالباً مبهمي يافته است .معنايي متعدد
در-ترين انديشمندان سياسي قرن بيسـتم از برجسته)م.1906-75( نا آرنتها كـه

گيـري بـر ايـن بـا خـرده-دهدبه كارگيري اين مفهوم وسواس خاصي از خود نشان مي
و رعايت نظرات دقّتي، رابطه بي و توجه طـرف را از اركـان ايجـاد قـدرتدوي بينابين
و در روشنگريمي قدداند ، مفهوم ميهايش .كاودرت را از جهات مختلف

 قدرت از زواياي گوناگون.2.1

و رابطه.2.1.1 و قدرتنسبت ي خشونت

ي تعداد را از آشكارترين تمـايزات هانا آرنت در بيان تفكيك قدرت از خشونت، مسأله
كند؛ به ايـن صـورت كـه قـدرت را بـر خـالف خشـونت، ميان اين دومفهوم مطرح مي

ميوابسته به  و ابزار، تا حـدي مسـتقل تعداد و خشونت را به دليل توسل به اسباب داند
مي، از تعداد هم)64: 1359آرنت،(كندعنوان چنين قدرت را بر خالف خشـونت كـهو

در)78: همـان(. دانـد داراي ماهيت ابزاري است، جزو ماهيـت هـر حكومـت مـي  وي
مي ادامه كاستي در اقتـدار بـه معنـاي دعـوت بـه گونههر«: داردي اين بحث چنين ابراز

ترين دليلش هم ايـن كـه كسـاني كـه زمـام قـدرت را بـه دسـتكم؛خشونتگري است
و خواه فرمانگيرند، خواه فرمان مي كننـد سـر برداران، هنگامي كـه احسـاس مـي روايان

شـوند كـه خشـونت را رود، پيوسته دچار ايـن وسوسـه مـي رشته از دستشان بيرون مي
)128: همان(».قدرت كنندجانشين 

و.2.1.2 و مشروعيت در مقابل خشونت  توجيه قدرت

و و خشونت، مشـروعيت  فيلسوف سياسي قرن بيستم، با تمايزي كه ميان مفاهيم قدرت
و اطاعت قا مييتوجيه، پشتيباني ؛شود، بر آن است كه قدرت به توجيه نيازمند نيسـتل

. اسـت» مشـروعيت«چه بدان نيازمند اسـت چون در ذات جوامع سياسي جاي دارد؛ آن
و موجب تشتت اسـت كـه قدر گمراهكاربرد اين دو واژه به صورت مترادف همان كننده
و پشتيباني به. استعمال متساوي دو لفظ اطاعت و اتفاق عمل هر جا مردم گرد هم بيايند
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م؛آيدكنند، قدرت پديد مي يـي آغـازينآشروعيت قـدرت مشـتق از همـان گـردهم اما
)79: همان(. ولي هرگز مشروع نيست؛خشونت ممكن است موجه باشد.است

ي قدرتگر مقولهعناصر تداعي.2.2

ازدر نظريات هانا آرنت سه عنصر مهم كه با مقوله :ي قدرت پيوند دارند، عبارتند

و مرجعيت•  اقتدار

در،به عنوان مثال و داشتن تبحـر خـاص نيازي كه آدمي در موارد صالحيت علمي
مييك زمينه و اطاعـت از دسـتوري معين احساس كند، خود به خود موجب قبول نظر

.ي معينندكساني است كه داراي اقتدار يا مرجعيت در آن زمينه

و فرد روحاني•  اتوريته يا اقتدار يك عالم رباني

و اعتقـادي در ارتبـاط اسـت كـه يـك شـخصياين عنصر با قوه جـاذب انديشـه
و مخاطبان اين شـخص بـه آن انديشـه روحاني مظهر مجسم آن محسوب مي و شود هـا

.عقايد معتقدند

و سنن كهن• و آداب  احياي مضامين اساطيري

و سنن نيز بـا ظهـور نـوعي اقتـدار پيامبرگونـه و آداب با تجديد مضامين اساطيري
كجهموا و طراز اول اينيم و گونه جريانات، جاذبـهه به شخصيت بارز اي كاريسـماتيك
مي فرّه كه. بخشدمند گونه اقتدار ناشي از بـار توان اجرايي اينهانا آرنت نيز بر آن است

چه كهن آرا و در بسا قرنو اعتقاداتي است كه ها از نسلي بـه نسـل ديگـر منتقـل شـده
اشـتعال ناگهـاني نيازهـا در ايـن مـوارد،. در آمده استهاي جمعي جامعه شمار خاطره

و اقبال مردم به مرجع اقتدارسرچشمه در خاطره بي،هاي كهن دارد چون بيانگر پذيرش
و  و عادات باستاني خود نشان مـيو چرايي است كه مردمان نسبت به آداب دهنـد سنن

برو از تجمع ناگهاني انبوه بي مرشماري از مردم كزي، نـوعي تـوان اجرايـي گرد چنين
بياطا-استثنايي و چراعت مي-چون كه اين اطاعت با اطاعت ناشي از قهـر شودپديدار

)11-10: 1362قصيم،(.و خشونت كامالً متفاوت است
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و مقوله.2.3  شاهنامهي قدرت در شاهان

و پهلواني چنان كه شاهنامهچه بنا باشد بخش اساطيري امروزه از مباحـث را با تعاريفي
مربوط به قدرت ارائه شده است بسنجيم، در اين صـورت حـداقل در خصـوص تمـام 

تـوان مـدعي شـد كـهن مـي با اطمينا) به استثناي يك مورد(ي اساطيريپادشاهان دوره
آننحوه و بر سر كار آمدن آني حكومت و زور سرچشـمه ها، از اقتـدار و نـه قهـر هـا
آن مي و در تطبيق و(ي قـدرت با آراي فيلسوف مذكور، عنصر اول از مقوله گيرد اقتـدار

ي اساطيري همگـي بـه نـوعي در بدين معني كه پادشاهان دوره. دخالت دارد) مرجعيت
و حرفهزمينه نخسـتين پادشـاه،هاي مختلف داراي مهارت هستند؛ بـه عنـوان نمونـه ها

:اياسطوره
ــيدنياز او انـــدر آمـــد همـــي پـــرورش ــه پوش ــورشك ــو خ و ن ــد ــو ب ن

ج1376فردوسي،( ،1:29(

هـايي چـون آهنگـري، تخصـص خـود را در حرفـه،ايو يا دومين پادشاه اسطوره
و دامداري نشان مي و همينآبياري : طور تهمورث كه مدعي بوددهد

ــدي ــان از ب ــه رايجه ــا بشــويم ب گــه كــنم درگهــي گــرد پــايپــس آنه
)36:همان(

و يا اگر مردم به گـرد جمشـيد و اهلي كردن حيوانات را به ارمغان آورد رسيدگي
ميجمع مي و بر او گوهر افشانند، از آن است كه پيش از اين مهـارت خـود را در شوند

همتقسيم طبقات، پارچه و و دوز به نمايش گذاشته و دوخت جـا كـهآنچنين از سازي
و موبدي به طور هم زمان برخوردار است، با نشان دادن خرق عادتي چـون از شهرياري

از مظـاهر كامـل-از منظر هانا آرنتي قدرتطبق عنصر دوم از مقوله-رفتن به آسمان
فردوسي، شاهان اين سرزمين با عالم الهي پيوستگي شاهنامهدر«. اقتدار برخوردار است

و در كارهاي خويش از پيام ايزدي كه  ي آن اسـت، رسـاننده“سـروش خجسـته”دارند
از“يـار ديـن”اسـت، هـم“ شهريار”روايي است كه هم كنند؛ جمشيد فرمانپيروي مي و
مي”يك سو ز بد دست كوته راه“ روشـني روان را سـوي”و ازسوي ديگر“كندبدان را

)99: 1352مجتبايي،(».نمايدمي
شـود جاي كار هيچ نشاني از اعمال زور براي به حكومت نشستن ديده نمـي تا اين

و هـول كه از تنها خصيصه-و اگر ضحاك  پيكـر يـاد شـدهي او تحت عنوان زور بـازو
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هم-است و به تبع فرزند او، گشتاسپو نـان كه هرگـز از سـوي پهلوارا چنين لهراسب
ي ياد شده بر كنار بـدانيم، حـداقل از اين دو دوره،شوندايراني به رسميت شناخته نمي

و توسل به زور بازو به حكومت تا اواخر دوران پهلواني با پادشاهي كه با مخالفت مردم
كـه-رسيده باشد، مواجه نخواهيم شد؛ بلكه نهايت امر اين است كه بـه مـدد پهلوانـان 

مييخود نماينده مي-شوندمردم محسوب اگـر در ايـن ميـان گـاه. آينـد به روي كار
و پارهمشاهده مي هماي بيدادشود كه پادشاهي با وجود برخي خودسري ها چنـان بـر ها

آن؛ماند، نه از اعمال زور استسر كار باقي مي همبلكه عاملي كه چنان در جايگـاه ها را
مي-بر كنار از قهر-اقتدار ي قدرت اسـت، عنصر سوم از موارد مرتبط با مقولهكندحفظ

و)10: 1362قصيم،(كه هانا آرنت »يمضامين اسـاطيرياحيا«از آن با عنوان نوستالژي
و فرّهمندجاذبه«كه خود موجب ايجاد مي» اي كاريسماتيك ميدر شاهان .كندشود، ياد

و خودسري،براي نمونه چنـان س، اگر پهلوانـان هـم هاي كاوودر جريان بيداد نوذر
بلكـه از آن روسـت كـه؛متابع رأي شاهان هستند، ترس از مورد قهر واقع شدن نيسـت 

و تحـت هـيچ اي ايـران، اينـان را داراي فـرّه ايـزدي مـي مطابق شاهان اسطوره پندارنـد
اي ايـران باسـتان مبنـي بـر تقسـيمات شرايطي خود را مجاز به تعدي از نظـام اسـطوره 

سهها فرّه و اگر پادشاهيگانه نميي و از اقتدار بـه،بينند خود چنين باوري را از ياد ببرد
ي بـارز آن زور نزول كند، زوال حكومت خود را با دست خود رقـم زده اسـت؛ نمونـه 

و با بر هم ريخـتن چنـين تقسـيمي در جمشيد است كه خود پادشاهي اسطوره اي است
مينظام اسطوره مياي كه خود در آن .شودزيد، سلب فرّه خود را سبب

 معيار برگزيدن شاه.3

.2آزمايش زندگي يـا انتخـاب طبيعـي؛.1: بر دو گونه است شاهنامهگزينش شاهان در
از. انتخاب مستقيم در انجمن بزرگان منظور از مورد اول، ايـن اسـت كـه زمامـدار قبـل

گمكه سالويژه اينبه؛رسيدن به شاهي، سزاواري خود را به اثبات برساند و ها نام بماند
 در شرايط سخت زندگي كند تا اگر اخگـري از شايسـتگي در او هسـت، آشـكار شـود 

و نيـازي بـه توضـيح نـدارد)118: 1380جوانشير،( از؛؛ مورد دوم نيز روشن است امـا
كه شايستگي خود را براي حكومت، شاهان پس از آنشاهنامههمان ابتداي پادشاهي در 

مينش مي،ي ايزديدهند، فرّهان .شودحامي آنان در زمامداري
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و جلوه.3.1  شاهنامههاي آن در فرّ

و مشتقات آن و هيأت ديگر ايـن واژه» فرهمند«و» فرّمند«،»فراهت«،»فّرهي«،»فرّه«:فرّ
در. ات مـا بـه كـار رفتـه اسـت در ادبيـ» هور«و» خور«،»خوره«،»خرّه«هاي به صورت

و آن معـرف / Xvarənah/و در اوسـتا / Farnah/مـادي  ايرانـي/hvarnah/آمـده
در / Farnah/شده است؛ همين واژه به صـورت / xvarah/باستاني است كه در پهلوي

و در آسي  .گرديده است» فرّه«و» فرّ«و در فارسي / Farn/فارسي باستان ياد شده
مي»هور«ي نخستين معني واژه بـوده» چيز به دست آمـده، چيـز خواسـته«رسد، به نظر

و در عصـرهاي متـأخر، نويسـندگان» چيز خوب، چيز خواسـتني«است؛ سپس به معني 
و نيك خّره را به معني خواسته و سعادت به كار گرفتـه زرتشتي و در پارسـي بختي انـد

و جالل«بايد آن را به  :شده است در اوستا از دو گونه خرّه ياد. تعبير كرد» فرّ شكوه
Airyanəm(خرّه ايراني.1 xvarənô(؛
Kavaēnəm(خرّه كياني.2 xvarenô.( 

و دارنده ورمنـد از چهاي آن بهـره فرّ نخستين، عامل پيروزي بر غير ايرانيان است پايـان
و كام و فرّ دوم، عامل پادشاهي -3: 1350ثروتيان،(. يابي استثروت دانسته شده است

و پايداري آن مشروط دانسـته)4 در خصوص فرّ دوم، از ناپايداري آن سخن رفته است
و در داستان جمشيد هم تأكيد،در سيرت پادشاهان«كه چنانشده است؛  مكرّر ذكر شده

و چون حكم و بـه گرديده كه فرّ پادشاهان ناپايدار است راني از راه راست منحرف شود
ميكژي گراي و ادبياتي كه از ايـران. دهدد، آن را از دست به همين دليل در ادب فارسي

و حكومـت خـود را جاويـد  باستان به جاي مانده است، پادشاه ادعـاي خـدايي نـدارد
و اما فـرّ ايـزدي، فـرّي اسـت كـه شـامل حـال همـه)48: 1383سودآور،(»پندارد نمي
و براي هر كس امكان بهره مي ازشود كه در ماجراي پيـروزي آن وجود دارد؛ چنان مندي

و فـرّ را خلعتـي  و به تاراج دادن دژ او، رستم خطاب بـه سـپاهيان، زور رستم بر كافور
ميايزدي كه شامل حال همه مي )4: 1380اعتماد مقدم،(. كندشود، قلمداد

ي پهلواني از پادشاهيفرّ، وجه تمايز حيطه.3.1.1

بردر تمايز اين دو حيطه از هم، معيارهايي كه زال براي پادشاه توانـد رد، مـياشـمميي
:روشنگر باشدبسيار 

ــزد ــان ن ــم نش ــرين ه ــتمب ــامرس پي
ــته ــين خواس ــم چن ــك او ه ــه نزدي  ب

 كه او شـاه نيسـت،جز از تخت زرين

ــتام و اســـب زريـــن سـ پرســـتنده
ــته ــار پيراسـ ــود كـ ــا شـ ــر تـ  بِبـ
ــاه نيســـت ــوان از درِ گـ ــن پهلـ  تـ

جفردوسي،( )3:54همان،
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و گسـتهم-پس از مرگ نوذر، زال در مخالفت با پادشاهي پسران نـوذر چنـين-تـوس
:گويدسخن مي

يي مّلـي ايـران، مسـألهو تداوم آن در حماسه هاي ايران باستاندر سامان اسطوره
سهدارندگان فرّه و) اريشـهري(=، ارتشـتاري)پريستاري يا موبدي(=گانه آسروني هاي

و هر ازايكاري ويژهها، خويشدگان اين فرّهيك از دارنپهلواني در ميان بود داشت كـه
و كـاووس به سرنو،نهاد؛ در غير اين صورتنميچارچوب آن پاي فراتر شـت جمشـيد

و خود را نه گماشتهدر اين مورد رستم داراي فرّه.شددچار مي ي شـاه،ي پهلواني است
و برگزيده-اگر نه برتر-بلكه بيهمتراز او ميواسطهي و هرگـاه كـهي آفريدگار  دانـد
ويي پهلـواني را از پايگـاهي كـه الزمـه، رستمِ داراي فرّه)شهريار(= ديگر مندفرّه فـرّ

كه آزاد زادم نه مـن: شودخويشكاري اوست، فروتر بينگارد، بانگ خشم رستم بلند مي
)373: 1380دوستخواه،(.امي آفرينندهيكي بنده/امبنده

چ و ون رستم در فراتررحيمي داليل ديگري براي مقيد بودن پهلواني نـرفتن از حـد
داري ديگر پهلوانان هم شدن امكان داعيهدليل نخست را فرا. حدود خود بر شمرده است

و حمايـت براي پادشاهي برمي و دليـل دوم را عـدم اطمينـان رسـتم از پشـتيباني شمرد
ميپهلوانان از او عنوان مي و در نهايت به اين نتيجه ، رسد كه در واقع رسالت رستمكند

ديگري بـرايياين است كه وسيله. داشتن قدرت در چارچوب آيين اهورايي استنگاه
؛ اما حقيقـت امـر ايـن)235: 1376رحيمي،(يابدماندن قوانين اهورايي در ايران نميبرپا

است كه اگر پهلـواني چـون رسـتم از ادعـاي شـاهي روي گـردان اسـت، نـه از عـدم

ــت ــي گف ــوان:هم ــز پهل ــد ك ــر چن ه
ــژاد ــرو نـ ــاه خسـ ــي شـ ــد يكـ  ببايـ

 ســت كــار ســپاه بــه كــردار كشــتي
ــرّ ــتهم فـ و گسـ ــوس ــر داردي تـ  اگـ
ــت و تخ ــاج ــي ت ــان هم ــد بريش  نزيب

ــد ــه باشـ ــرّه كـ ــدو فـ ــزديبـ ي ايـ

ــن روان و روش ــدار ــت بي ــود بخ ب
هــا بــه يــادكــه دارد گذشــته ســخن

و هـم بادبـان تخـت شـاه همش باد
و گــردان بســيار مــرّ ســپاه ســت

ببايـــد يكـــي شـــاه بيـــداربخت
ــردي ــيم او بخـــ ز ديهـــ ــد بتابـــ

ج1376فردوسي،( ،2:43(
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و نه ناشي از داليلي ديگر است افزون بلكه قضيه به همان تقسيمات فرّ كه ذكر؛طلبي او
بر آن .گرددميرفت،

ي تقسيمات فرّ، تخت زرين شاهي، تنها وجه تمايز اين دو حيطـه از جدا از مسأله
و اين موضوعي است كه در سـرزمين هـاي خـارج از ايـران هـم بـدان هم دانسته شده

مي،معتقدند؛ براي نمونه گيرد كه با او از پس از ورود سياوش به بلخ، افراسياب تصميم
و،راستاي اين تصميمدر. آيددر آشتي در وقتي افراسياب، گرسـيوز را بـه قصـد آشـتي

و رستم گسيل مي و پهلـواني، ايـن تقديم هدايا به نزد سياوش دارد، در تفاوت پادشاهي
: دانددو حيطه را چنين از هم جدا مي

آن.3.1.2 و عوامل دخيل در  ميزان دوام فرّ در شاهان

؛ اولـي»فـرّ«و» تأييـد«: آيين پادشاهي ايران باستان، همواره مبتني بر دو اصل بوده است
و دومي الزمه و فرمـانروايي اسـت باعث نيل به مقام پادشاهي فـرّ بـه.ي تداوم قـدرت

درعنوا و خصوصيت مهم آن،ن نهادي كه تأييد الهي بردارد، مؤيد قدرت پادشاهي است
و امكان دست و زياد شدن ي فـرّ ممكـن اسـت بـه دارنده. رسي همگان به آن استكم

از دليل آن شكست، آن را و موفقيـت، بـر قـدرت و يا به مناسبت پيـروزي دست بدهد
و بيـداد شـاهان) 136-135: 1383سودآور،( بيفزايد تـرين از برجسـته،و اما مني كـردن

و خـودبيني، چهـارمين پادشـاه نظـر عوامل در سلب فرّ پادشاهي است؛ از  منـي كـردن
مي‘ جمشيد’ شاهنامهاي اسطوره گاه كه جمشـيد جـز خويشـتن،آن؛توان به ياد آوردرا

ميبيند، فرّ او تيرهكسي را نمي ج1376 فردوسي،( شودگون ؛ در نبرد ايـران)1:42-43،
وو توران، كي خسرو خطاب به جاسوسان خود در طي سخناني، بيداد را عامل سلب فرّ

(داندبه پايان رسيدن پادشاهي مي ج. )5:299همان،
و تيره گشتن فرّ يـاد شـده اسـت، بـا در مجموع از مواردي كه در خصوص سلب

:توان نام بردحذف مواردي كه غالباً تكرار ديگر موارد هستند، يازده مورد را مي

بــرين هــم نشــان نــزد رســتم پيــام

به نزديـك او هـم چنـين خواسـته

تجز از تخت زرين كه او شاه نيس

ــتام ــن سـ ــب زريـ و اسـ ــتنده  پرسـ

 بِبـــر تـــا شـــود كـــار پيراســـته

ــت ــاه نيسـ ــوان از درِ گـ ــن پهلـ  تـ

ج فردوسي،( )3:54همان،
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و زنداني شدن فرّ؛.2مرگ شاه؛.1 و عمـر طـوالني؛.3اسير و.4پير شـدن سـتمكاري
يكگوشه.5نامردي؛  و روي آوردن شاه مجـروح.6نيوي؛در به امور غيرسگيري از دنيا

برز استفرّ در اين( شدن و مترادف با كشته شـدن پسـر،.7؛)جا در خصوص پهلوانان
نگفتن سخن در جايگاه مناسب؛.9برگشتن اختر؛.8شود؛ سبب دور شدن فرّ از پدر مي

و. 10 )91- 104: 1350ثروتيان،(. شنيدن سخن بدگويان.11عدم بخشش

و موبدان در تعيين پادشاهحدود اختيارات.3.2  سپاهيان، پهلوانان

ميتنها زماني و به تبع از قدرت او كاسته و جلـوه كه فرّ شاه، تيره هـاي آن در شود، زور
در ماجراي تيره شدن فرّ جمشـيد، سـپاهيان كـه،يابد؛ براي نمونهتغيير اوضاع نقش مي

مي هستند، به تنهايي در تعيين سرنوشت» زور«خود، نمايي از  گيرند سرزمينشان تصميم
-پيكـر پادشاهي هـول-و در اين راه به دنبال پادشاهي هستند كه با معيارهاي خودشان

ج1376فردوسي،(. سازگار باشد و اين جدا از نقشي است كه بعـدها، پهلوانـان)1:49،
كـه بـر خـالف سـپاهيان، پهلوانـان ايرانـي چرا كننـد؛ در تعيين شاه كشورشان ايفـا مـي

مي مايندهن و اين خود جلـوهي مردم سرزمينشان محسوب اي نـه از زور، بلكـه از شوند
و پهلـواني چـون رسـتم كسـي اسـت كـه در جـاي  جـايِ قدرت مورد نظر آرنت است

و پروراننـده كننـده به عنوان ركـن تعيـين شاهنامه و تخـت معرفـيي پادشـاهي ي تـاج
كي مي ميش در نبرد با تورانيان خسرو از شكست سپاهيانشود؛ هنگامي كه و شودباخبر

پس از سه روز نيايش به درگاه خداوند، تصميم به گسيل داشتن رسـتم بـه يـاري آنـان
ميمي و تخـت مـي كند، او را پروراننـده گيرد، در وصفي كه از پهلوان ازي تـاج و دانـد

ميهاي گذشتهنيكي ج1373فردوسي،( كندي او ياد وان نيـز طبـق كه البته پهلـ) 4:157،
)158: همان(.دهدمعمول، وفاداري خود را نشان مي

در خصوص حدود اختيارات موبـدان در تعيـين پادشـاه، بايـد گفـت كـه اگـر در
و چرا گفتن نبـود» سرفكنده نگون«ي جمشيد، موبدان دوره و آنان را ياراي چون بودند

بيو يا در دوره ند، از اواخـر دوران پهلـواني، فرّ، مجبور به تأييد پادشاهي بودي ضحاك
و اجازه ي سخن گفـتن به موازات قدرت سپاهيان، موبدان نيز در امر تعيين پادشاه نقش

و بدين ترتيـب نمايـانگر اصـل قـدرت شـاهان از منظـر هانـا آرنـت هسـتند مي ؛يابند
وي چنان آن دركه بنا بر باور و كـردارمي، قدرت تنها در جايي به فعليت ،آيد كـه گفتـار

و كردارهـا وحشـيانه نيسـتند؛ در ترك همراهي نكرده اند؛ در جايي كه كلمات، توخالي
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ها اسـتفاده جايي كه از كلمات نه براي پوشاندن نيات، بلكه براي منكشف كردن واقعيت
و كردارها نه براي خشونت، بلكه براي برقرار كردن روابـط بـه كـار مـي مي . رونـد كنند

) 305: 1390آرنت،(
اي شاه، نمونهپروايي در سخن گفتن با پادشاه، در طي سخنان موبدان با لهراسببي

آنآشكار از حيطه و نصب پادشاه است؛ و قدرت موبدان در عزل جا كه بـاي اختيارات
و چـون او بسـيار ياد و تخـت نيسـت آوري اين مطلب كه او پادشاهي يگانه براي تـاج

و رفت، از او مي و خواهند خواهند آمد و تقدير آسماني كند كه خود را تسليم خواست
(گشتاسب را به جاي خود بر تخت بنشاند )16-6:15ج،1373 فردوسي،.

و وفاداري پهلوانان به شاهجلوه.4  هاي ارادات

و سرسپاري پهلوانان به شـاه در گونه ، امـري اسـت انكـار شـاهنامه هاي مختلف ارادت
و اما داليل آن، موضوعي هاي پيشـين است در خور تعمق كه تا حدي در بخشناشدني

و در ادامه نيز قسمت .هايي به اين موضوع اختصاص خواهد يافتبدان پرداخته شد

 تحت فرمان شاه بودن.4.1

مي»ايرج« خواهي نياي خودكه منوچهر، كينپس از آن نخسـتين« رساند، سامرا به اتمام
ن»پهلوان شاهنامه ميوفاداري خود را :دهدشان

ميي بارز اين سرسپردگي پهلوانان را در ماجراي كاووسنمونه توان ديد؛ پس شاه
ميدرپي از اشتباهات ي شود، پهلوانان همچنـان آمـاده پي كه كاووس چندين بار مرتكب

زعـم آرنـت، نگر ويژگي اصل اقتدار است كه بـه، نمايامسالهحمايت از او هستند؛ اين
ميهركس تابع آن شود، بي و شرط آن را و به همين دليـل، ديگـر نيـازي بـه قيد پذيرد

جهــان پهلــوان ســام بــر پــاي خاســت
ــدن ــر دي ــده ب ــرا دي ــاهان م  ســتز ش

ييپـــدر بـــر پـــدر شـــاه ايـــران تـــو
 تــو شســتي بــه شمشــير هنــدي زمــين
ــت ماســت رزم ــه نوب ــس هم ــن پ  ازي

چنــين گفــت كــاي خســرو داد راســت
ــنديدن ــن پسـ ــو داد وز مـ ــتز تـ سـ

ــو ــيران تـ و شـ ــواران ــزين سـ ...ييگـ
ــزين ــش گـ و رامـ ــين ــه آرام بنشـ بـ
و بزم و شادي ...تو را جاي تخت است

ج1376فردوسي،( ،1:137 (
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و اين اقتدار تا زماني پا برجاست كه سازمان يـا شـخص مرجـع و اقناع او نيست اجبار
و خوشي زياد؛ وقتي كاووس از آسا)77: 1382اسپكتور،( اقتدار مورد احترام باشد يش

ميدل و در واقعخسته كنـد، پهلوانـان بـا اهريمن او را از راه راست منحـرف مـي،شود
كه در نهان مخالف تصميم او هستند، تنها راه چـاره را بـاخبر سـاختن زال از اينوجود 

بر هنگامي كه زال پس از پند دادن بـه.دانندماجرا مي و داشـتن او از ايـنذرحكـاووس
سر نابخردانه،اقدام  شـود، خـود را رو مـي سختي كاووس براي حمله به مازندران روبهبا

ميتسليم اراده و با نااميدي براي او آرزوي موفقيـت مـيي شاه ج(.كنـد داند :2همـان،
83(

بنا به باور آرنت، تا زماني كه مرجعيت در سازمان سياسي جامعه دسـت نخـورده،
و كم بر خالف پادشـاه در يـك حكومـت مشـروطه، سـلطان تر طغياني آغاز شده است

ي حيات ابدي ملّت بود كه چون تجسم يـك مبـدأ الهـي در روي زمـين مطلق، نماينده
و قانون در او با هم انطباق مي و بـه عبـارتي، اراده؛يافتندبود، قدرت ي وي بـه قـدرت

بوي ارادهداد؛ چراكه اين اراده، نمايندهقانون نشأت مي و اين وحدت منشـأي خداوند د
و به قدرت، مشروعيت مي )223-221: 1381آرنت،(. بخشيدبه قانون، قدرت

و رستم با وجود اين كه در آغاز پس از شكست كاووس در نبرد مازندران نيز، زال
 داننـد تـا پادشـاه را يـاري كننـد با اين نبرد مخـالف بودنـد، بـاز خـود را موظـف مـي 

ج1376فردوسي،( ر)2:83، ستم با وجود آگاه بـودن از خطـرات پـيش رو، آمـادگيو
و يا در ادامه، زماني كه براي رهايي)90: همان( كندخود را در حمايت از شاه اعالم مي

سـازد شود، پيكي به نزد كاووس روان مـي كاووس، ناگريز از مقابله با شاه سه كشور مي
و رهايي مي :دهدو او را اميد به ايمني

خسرو مبني بر اقدام رسـتم بـراي رهـايي بيـژن، رسـتم در ابـراز در پي فرمان كي
و فرمان :گويدمي برداري چنينبندگي

ــد ــد رس ــو ب ــه ت ــين ب ــزين ك ــد ك نباي
ــ ــد بـ ــر نيايـ ــرا تخـــت بربـ ــارهمـ كـ

ــزد ــد سـ ــردم بـ ــد از مـ ــار بـ ــه كـ كـ
ــهريار ــن شـ ــر تـ ــد بـ ــد رسـ ــر بـ اگـ

)142:همان(

ــو زاد ــج تـ ــر رنـ ــادر از بهـ ــرا مـ مـ
ــو ــان تـ ــه فرمـ ــوش داده بـ ــنم گـ مـ

و شــاد تــو بايــد كــه باشــي بــه آرام
ــه هر ــردم بـ ــونگـ ــان تـ ز پيمـ ــان سـ
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اقتدار تعريف شده از سوي هانا آرنـت قابـل اما اين سرسپاري تام تنها با استناد به
ميي اقتدارگرايانهتوجيه است؛ رابطه ميي كسي كه فرمان و كسي كه فرمان پذيرد، دهد

و اقناع، بر پايه و مشـروعيتش را هـر برخالف زور دوي سلسله مراتب است كه درستي
و از پيش تعيين شده پذيرفته و هر دو در آن، جايگاهي استوار : 1388 آرنـت،( دارنداند

مس؛)125 پي امتناع از دستلهابنابراين، هلوانان، موضوعي فراتـر يابي به قدرت از سوي
يا» سرنوشت«از عامل  .1است» ضرورت موضوعي داستان«و

ي حفظ شاهدغدغه.4.2

و حفظ او، دغدغه جـايِ پهلوان اسـت كـه در جـايي هميشگيتحت فرمان شاه بودن
رمي شاهنامه و وداع، زال ا در توان از آن سراغ گرفت؛ براي نمونه، سام در هنگام مـرگ

ميسر درو يا هنگامي) 1:246ج: 1376فردوسي،( كندسپردگي به شاه، توصيه كه رستم
و مـرگ خـود را مـي  دهـد، در خصـوص مبارزه با سهراب با نااميدي، احتمال شكست

مي چنين‘زواره‘خدمت به كاووس، خطاب به برادر خود  :كندوصيت

ميهنبرد با تورانيان، با شكست روب هنگامي كه پهلوانان ايراني در و خود رو شوند
و تخـت خـاطربهي نگراني آنان، يابند، قسمت عمدهرا در چنگال مرگ گرفتار مي شـاه

و به تبع كشور ايران است ج 1373فردوسي،( سلطنتي را؛ دليل اين نگراني)4:154، هـا
و ايـران، بسـته بـه امنيت،توان در اين موضوع دانست كه در غالب مواردمي هـم شـاه

مي شاهنامهكه در چناندانسته شده است؛ زيرا آن و مـرگ شـاهان يـا ديده شود، با نبـود
ميبيداد آن و بر سـركار بـودن ها، راه براي هجوم نيروهاي بيگانه هموار و سالمت شود
اي از ايـن نگرانـي در نمونـه. اي است كه پيوسـته همـراه پهلـوان اسـت دغدغه،شاهان
قابـل مشـاهده اسـت؛ زمـاني كـه گيـو بـا،ي گرفتار شدن بيژن در چاه افراسياب قضيه
مي چهره آورد، با ديـدن انـدوه بـر سـيماي اي مشوش از ناپديد شدن پسر، به رستم پناه

ــدر ــانم انـ ــه مژگـ ــيده بـ ــنانرسـ ز فرمــــان خســــرو نتــــابم عنــــانسـ
ج1373فردوسي،( ،5:56(

تــو خرســند گــردان دل مــادرم
 چو خرسند گردد به دستان بگـوي
 اگر جنگ سـازد تـو سسـتي مكـن

...چنين كـرد يـزدان قضـا بـر سـرم
 كــه از شــاه گيتــي مبرتــاب روي
 چنان رو كـه او رانـد از بـن سـخن

ج( )2:231همان،



121 ـــــــــــــــــــــــــــــــــي قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت بررسي مقوله

و انديشه،گيو و شـاه خاطربهآيد، نگرانيمي اي كه به سراغ رستمنخستين نگراني ايران
اوايران است ميحتّي امنيت؛ و البته توجيه)47: همان(داند روزگار را وابسته به اين دو
مياين نگراني كيها را و پهلوان از زبان گيو خطاب به خسرو توان در قياس جايگاه شاه
:مشاهده كرد

ي بيگانگان سدي در برابر حمله،وجود پادشاه.4.3

استاد توس، تهي شاهنامهدر«: نويسدجوانشير در خصوص هجوم بيگانگان به كشور مي
و تهي،ماندن كشور از شاهان مشوق هجوم بيگانگان نيست؛ بلكه دليل آن، بيداد شاهان

ماننـد سـام در زمـان،اگر پهلوانان در جاي خود قرار بگيرنـد. بودنش از پهلوانان است
و بهرام در زمان هرمز، ايران نجات مي و اگـر چنـين نوذر، رستم در زمان كاووس يابد

و يا در جاي خود نباشند،  هجـوم اسـكندر( حتمـي اسـت،شكستپهلواناني در كشور
و و اعراب پس از مزدك )309: 1380جوانشير،(»....)پس از تارومار شدن دودمان نيرم

شـويم بـا اذعـان بـه اهميـت، متوجـه مـي شاهنامهدر صورتي كه با كمي تأمل در
و يـا نبودشـان در كشـور  راه هجـوم،حضور پهلوانان، اين شاهان هستند كـه بـا مـرگ

ب مينيروهاي ، تورانيـان آهنـگ»زو«كه پس از مـرگ كنند؛ چنانيگانه را به كشور هموار
ج1376فردوسـي،(كننـد حمله به ايران مـي از)2:47-48، ؛ افراسـياب پـس از شكسـت

زو-پشنگ-رستم، خطاب به پدر خود كشـي بـه ايـران به لشكر كه او را پس از مرگ
مي تحريك كرده بود، وجود پادشاه را سدي در برابر : همان(كند هجوم بيگانگان قلمداد

و يا پس از گرفتار شدن كاووس به دست شاه هاماوران، نيروهاي بيگانه بـار ديگـر) 66
هراز سوي ديگر. كنندآهنگ حمله به ايران مي كس مـدعي پادشـاهي، در داخل كشور،

ــو اي شــه ســرفراز ــدو گفــت گي ب
و مــن پهلــوان پــدر پهلــوان  ســت

ــت و هش ــاد ــت هفت ــرا هس ــرادر م  ب
ــدكي ــاه ان و ش ــت ــوان اس ــي پهل  بس
ــود ــر ب ــته ديگ ــوم كش ــن ش ــر م  اگ

 تبــاه-دور از ايــدر-اگــر تــو شــوي

جهــان را بــه نــام تــو آمــد نيــاز
ــاهي ــه ش ــ[ ب و روان]مينپيچ ــان ج

جهان شد چو نـام تـو انـدر گذشـت
ــي ــد يك ــدا نباش ــو پي ــد چ ــه باش چ
ــود ــر بـ ــد افسـ ــاجور باشـ ــر تـ سـ
ــاه و گـ ــاج ــي از در تـ ــنم كسـ نبيـ

ج1376فردوسي،( ،3:218(
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ميشود؛ به گونهمي و از او كمك اي كه ايرانيان دست به دامان رستم . خواهنـدميشوند
)138: همان(

 مقدس شمردن آالت پادشاهي.4.4

و ابزارآالت شاهي ي تقدسـي كه همگي در نزد ايرانيـان از جنبـه سوگند خوردن به شاه
مي شاهنامهجايِ برخوردارند، در موازات سوگند خوردن به خداوند، در جاي  شود؛ديده

بـر سسـتي نكـردن در خسـرو نـزد كـاووس، مبنـي از جملـه در سـوگند خـوردن كـي
جهمان(خواهي سياوش كين و يا سوگند خوردن رستم به جان شـهريار، بـراي)4:14،

و وعيد دادن بـه ايرانيـان، پـيش از نبـرد بـا خاقـان چـين مستند نشان دادن گفته . هايش
)249: همان(

اوجنبه و ابزار پادشاهي و آالت جاسـت كـه پهلـواني چـون تا بـداني قدسي شاه
ميبه محض اين2رستم ميكه درفش شاه را از دور و بر خاك بوسـه بيند، كمر دوتا كند
در) 312: همان( زندمي .توان نشان گرفت، به وفور ميشاهنامهكه البته از اين موارد

 ريختن خون شاهان.4.5

مي شاهنامهنخستين شاهي كه در 3شود، سيامك است كه آن هم به دست يك ديوكشته

گذشته از اين مورد، ريختن خون شاه در داخل خاك ايـران تنهـا يـك. گيردصورت مي
و آن هم از سوي شاه بار رخ مي ضـحاك بـا اره،. فـرّي چـون ضـحاك اسـت بـي دهد

هنوز جهان،است» گزاردشت سواران نيزه«اگرچه او اهل-كند جمشيد را به دو نيم مي
و به تبع، مسأله و خارج از ايـران مطـرح نيسـت تقسيم نشده است در-ي نيروي بيگانه

.-فرّ بودن او تصريح شده است؛ بنابراين در شاه كشي بر او حرجـي نيسـتبي شاهنامه
ميآن:ي جالب توجه اين استنكته گيرد، گاه كه ضحاك دقيقاً در وضعيت جمشيد قرار

اجتنـاب-چند بيـدادگرهر-با وحي سروش از كشتن شاه) شاه داراي فرّ ايران(فريدون
و فرمانروايـان در جهـان باسـتان، كـاري سـخت«كه ورزد؛ چرامي ريختن خون شاهان

و گناهي نيك نابخشودني شمرده مـي  و ناپسند آمـده اسـت كـه فرجـامي بـس گجسـته
مي جان ج1381كزازي،(».داشته استگزاي ،2:255(
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و توسگسته«شدن نوذر، فرزندان او كه در جريان كشتهچنانهم خطاب به زال،»م
و نگراني مي :كنندابراز اندوه

جايِ اي شوم كه بايد از آن برحذر بود، درجايكُشي، به عنوان انديشهشاهيانديشه
مي شاهنامه گردان شد، افراسـيابي كسي كه از اين عقيده روينمونه. دهدخود را نشان

اي از ايـن انديشـه در رزم نمونـه. است كه خود به فرجامي سـخت شـوم گرفتـار آمـد 
مي كي اني كه همه خـود كه از بين شاهبا وجود اين خورد؛خسرو با شاه مكران به چشم

ميرا كهتر كي ميخسرو و اظهار بندگي كردند، تنها شـاهي اسـت كـه خـود را خواندند
كي.4كندخسرو نميتسليم پادشاهي مطلق كي و سـپاهش، زماني كه او در نبرد با خسرو

و خسرو حاضـر بـه بريـدن سـر او نمـي از شدت جراحت در دم مرگ است، كي شـود
ميكشتن شاه را كاري  ج1373فردوسي،(. كنداهريمني عنوان ،5:348(

ـ آن اين تعصب در سرسپردگي به شاهان با تعريف هانا كـه چنـان آرنت از قـدرت
و باورهاي كهن، انبوه بي  ـ مرتبط است؛ شاهان به عنوان احياگران يادها شماري گذشت

مـ. كننـد منطقي خود جمع مـيياز مردم را به دور مركز قدرت ماورا دار قـدرت، ايـن
گوي دو جانبه حاصـلوي جامعه دارد كه اگرچه از راه گفتالعاده در ادارهتواني خارق

و همچنين اين اطاعت بـي نمي و خشـونت سرچشـمه شود و چـرا از منبـع قهـر چـون
بي نمي و سنن باسـتاني خـود گيرد، در واقع بيانگر پذيرش و چراي مردم به آداب چون
.است

ــه ــوذرا:كـ ــها، نـ ــرا، شـ زارا، دليـ
ــان ــاه جهـ و شـ ــران ــان ايـ  نگهبـ
 سرت افسـر از خـاك جويـد همـي

و بــرآگيــايي كــه رويــد بــر ن بــوم
ــا ســپهر ــا م ــدين ســوگ ب ــا ب  همان
 شــما نيــز ديــده پــر از خــون كنيــد
 كه با كين شاهان نشـايد كـه چشـم

ــرا ــا، مهتــ ــدارا، مهــ ــوا، تاجــ گــ
ــان ــت مهـ و پشـ ــداران ــر تاجـ  سـ
ــي ــد هم ــاهان ببوي ــون ش ــين خ  زم
 ...نگــون دارد از شــرم خورشــيد ســر

ــده فرو ــرز دي ــه مه ــون ب ــاردي خ  ب
ي نـــاز بيـــرون كنيـــدهمـــه جامـــه

ز خشــم ــر و دل پ ــر از آب  نباشــد پ
ج1376فردوسي،( ،2:37-38(
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ازسر.4.6  فرمان شاه، گناه نابخشودنيپيچي

سرمقدس دانستن خون شاهان پيچي از فرمـان آنـان نيـز امـري، موجب گشته است كه
پردر پاسخ نامه. شوم قلمداد شود و رنگ پيران ويسه، در جريـان نبـرد فرجـاميني آب

و توران، گودرز در برابر يكي از درخواست كـه سـراني را بـه هاي او مبني بر ايـن ايران
از عنوان گروگان در توران خواهم فرستاد در صورتي كه به پيكار پايان دهيد، سـرپيچي

ميفرمان شاه را مايه در داسـتان رسـتم؛)157: همان(داندي شرمساري خود از خداوند
اسفنديار در پافشاري بر دستور پادشاه مبني بر بند كردن رستم، سـرپيچيو اسفنديار نيز 

مياز اين فرمان را گناهي نا و سزاوار دوزخ (داندبخشوني ج. )6:249همان،
گردانـي از نظـرات پهلوانـان، منجـر بـه تصـميمات، گـاه روي شاهنامهاما اگر در

و به تبع، ظهور بيداد مي گرداني پهلوانان از دسـتور شـاه نيـز شود، متقابالً روينادرست
سپكه در ماجراي لشكرچنانآن. ين نتيجه را در بر داردهم خـواهي اه ايران به كـين كشي

و به سپهساالري تـوس همـراه بـا جمعـي از پهلوانـان، مشـاهده مـي  شـود كـه سياوش
و سپاهيان از دستور شاه مبني بر نرفتن از راه كالت منجر بـه وقـايع  خودسري پهلوانان

و بزرگان ايرانـي مـي  و بسياري از پهلوانان البتـه تنهـا. شـود دهشتناك كشته شدن فرود
وپهلواني  ميخود كه اين گونه در برابر فرمان پادشاه، نافرماني كند، تـوس اسـت كامگي

و بي ميكه بهرام در وصفي او را خودكامه (خواندخرد ج. )4:45همان،

 گيرينتيجه.5

كه با توجه به نظـرات نخست اين: بندي استنتيجه پژوهش حاضر از دوجنبه قابل جمع
شـود، قـدرت مفهـوميي قـدرت مـي عموماً از مقوله هانا آرنت، بر خالف برداشتي كه

و در تضاد كامل با زور اسـت  شخصـي كـه در جايگـاه.است كه بار معنايي مثبت دارد
برد اهداف خود، نـه تنهـا همچـون زور از ابـزار خشـونت گيرد، در پيشميقدرت قرار
و مشروعياستمداد نمي ت است كـه در جويد، بلكه عناصر غالب در اين مقوله، پشتيباني
كـه مفهـوم قـدرت تـا پايـان بخـش مطلب دوم اين. گيردميو توجيه قرارمقابل اطاعت

و آنشاهنامهپهلواني  را بـر شـاهنامه چه شاهان، مفهومي است فارغ از هر نوع خشونت
و  و تجديـد مضـامين و مرجعيت، پيوند آنان بـا عـالم الهـي مسند شاهي نشانده، اقتدار

نـه شـاهنامه ايـن اسـت كـه ورد نهايي از مطالـب مـذكورآدست. آداب اساطيري است
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و خودحماسه و نه حماسهي زور و نه تعبيري تراژيك از قدرت ي داد به قيمـت كامگي
ي اقتـدار اسـت؛، حماسـه شاهنامهان به شاهان است، بلكه گرفتن سرسپاري پهلوانناديده

بيكه پهلوانان در تمامي احوال، مطيع اوامر شاهان هستندچنانآن سـلب،كه از خـودآن؛
چ ي سلسله مراتبي بنا شده است كـهي دوگانه بر پايهكه اين رابطهراهويت كرده باشند؛

و مشروعيتش را هر و هـر دو دو سوي قدرت پذيرفته با تكيه بر آراي آرنت، درستي اند
و از پيش تعيين شده دارند در نهايت، اما اگرچه عصـر مـدرن،. در آن، جايگاهي استوار

و شاهنامه، آينه و پهلوانان، اي از وضع كنوني نيست، فردوسي بـه گـروه روزگار شاهان
و نويسند جاگاني تعلق دارد كه همچون منبع دايشاعران يگـاه بـه روز مي الهام، از همان

و با روايتنبودن در عصر حاضر، همچنان باقي مي  اي چون قـدرت هايش از مقولهماند
و هاي مختلف در تمامي صحنهكه در تمامي اعصار به شكل هـاي زنـدگي بشـر جـاري

فيلسوفي سياسـي كـه-بلكه به عنوان شاعر؛ساري است، نه به عنوان روايتگري صرف
ا ميهمواره به برداشتي فلسفي و آگاه كردن نوع بشـر ادامـهز سياست رسد، به آموختن

و ايـن دهد؛ بشري كه تنها در زمينهمي اي درخور توجه است كـه امكـان نـاميرايي دارد
پـذير اسـت؛ آورد، امكـان اي كه داستان به وجـود مـي ناميرايي تنها از طريق كنش روايي

وي يك زندگي سياسـي اسـت كـه چراكه روايت اولين گستره انسـان در آن مـي زيـد
.شودنخستين كنشي است كه براي ديگران نقل مي

هايادداشت
آن«.1 اگرچه رستم شايستگي الزم را دارا است، بنا نيسـت بـر تخـت بنشـيند، فقـط بايـد از

».ضرورت موضوعي داستان نيـز هسـت اين تنها سرنوشت رستم نيست؛ بلكه. پاسداري كند
)161: 1378ديويدسن،(
ز چنگ درازش نيابد رها اگر«.2 »ديو پيش آيد ار اژدها

ج1376فردوسي،( ،4:408(
به گفته.3 ز فرمان ايزد بتافـت«:ي فردوسيهرچند بتوان آن ديو را بنا تـو ديـوش/ هر آن كو

.موجودي مادي دانست» بخوان مخوان آدمي
)5:345ج همان،(».كه هر جانور بر زمين پادشاست«با اين ناپروا سخن.4
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.آگاه: تهران.»سياسي هانا آرنت

(الدينكزازي، ميرجالل .سمت: تهران. نامه باستان.)1381.
(اهللامجتبايي، فتح و شاهي آرماني در ايران باستان.)1352. : تهـران . شهر زيباي افالطون

. انجمن فرهنگ ايران باستان
(وبر، ماكس :ي احمـد صـدارتي، تهـران ترجمـه . شناسيمفاهيم اساسي جامعه.)1367.
. مركز


